
De twee getuigen 

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: april 2002) (laatste bewerking: 22 maart 2015)  

De Bijbelse profeten tonen de wereld wat er allemaal tijdens de komende Grote 

verdrukking te gebeuren staat en hoe dat zal eindigen. Naast de oordeelsaankondigingen 

zijn er ook bemoedigingen vanuit de hemel gegeven. De toekomst ziet er angstaanjagend 

uit, maar uiteindelijk zal het zich allemaal ten goede keren. Zo laat onder meer het boek 

Openbaring de uitwerking van Gods oordelen zien. De tegenstanders van de Bijbelse God 

zullen komen in een laatste poging het volk van Israël van het wereldtoneel te verwijderen, 

de stad Jeruzalem te "vertreden" en het huis van God te ontwijden. Het is de tijd waarin 

demonen op aarde rondgaan en het voor het zeggen hebben. Eerst lijkt het alsof Israël zijn 

ondergang tegemoet gaat, maar dan blijkt God Zijn volk en de stad Jeruzalem voor de 

definitieve ondergang te behoeden. 

 

De Bijbel maakt duidelijk dat er in de tweede helft van de grote verdrukking twee 

bijzondere getuigen als boodschappers van de Heer in Israël actief zullen zijn. De Bijbel 

openbaart hun namen niet en zegt niet hoe zij heten en wie zij zijn. Hun getuigenis zal 

klinken in de tijd dat de stad Jeruzalem en de tempel door heidenen vertreden zullen 

worden. De twee getuigen herinneren aan het komende herstel van Israël gebaseerd op 

Zacharia 4:2-3. De profeet werd toen door een engel uit de slaap gewekt met de vraag wat 

hij gezien had. Zacharia gaf hem als antwoord: "Ik zie daar een kandelaar, geheel van 

goud, met een oliehouder aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven 

toevoerbuizen voor de lampen erbovenop; en twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene 

rechts en de andere links van de oliehouder." Op zijn vraag naar de betekenis van de 

kandelaar met de zeven lampen gaf de engel hem een uitleg met dezelfde symboliek zoals 

in Openbaring gemeld met betrekking op de zeven gemeenten. Daarna vroeg de profeet 

verder Zacharia 4:11-14 Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de 

kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de twee 

olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En hij 

zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. Toen 

zeide Hij: het zijn de twee gezalfden die vóór de Heer van de ganse aarde staan.". 

Deze twee gezalfden zijn de twee getuigen uit Openbaring 11.  

 

Zij zijn als olijfbomen, 

staande in de storm. Zoals 

de olijfboom het beeld is 

van het volk Israël, zo 

blijven zij staande als teken 

dat Gods volk zal 

standhouden en zal 

overwinnen.  

 

Openbaring noemt ze "Mijn 

twee getuigen" dus zijn zij 

getuigen van Hem, die 

verworpen is. Hun taak is 

het volk van Israël ervan te 

overtuigen tot inkeer te 

komen en de Here Jezus als 



de verwachte Messias te aanvaarden. Zij zullen met woord en daad tonen wie de Here 

Jezus was en het volk van Israël oproepen om tot berouw en bekering te komen. Dat het 

bij hun bediening over Israël gaat blijkt ook uit Openbaring 12:6 en 14, waar gesproken 

wordt over “de vrouw” en “de overigen van haar zaad”. De vrouw in de Bijbel is Israël. 

Belangrijk is om te letten op wat de beide door God gezonden getuigen zullen doen en wat 

daarvan het resultaat zal zijn. Zij zullen 3½ jaar lang in Israël de boodschap van de Here 

Jezus brengen. Zij gaan het volk aankondigen, dat de tijd van Zacharia 12 is aangebroken. 

Het is de tijd van Jeruzalems benauwdheid, die moet uitlopen op het geestelijk herstel van 

Israël. Het Joodse volk weet dat de Messias zal zijn als Jozef, die door zijn broers 

verstoten werd, onderkoning van Egypte werd, de redder van zijn broers werd, waarna de 

broers onder tranen zich voor hun grote broer neerbogen. Zo zal het Joodse volk eens de 

verworpen Messias aanvaarden. Het Joodse volk zal over Hem weeklagen zoals men over 

een eniggeboren zoon weeklaagt. Jezus, is ook de enige waarachtige Zoon van Israël die 

het Joodse volk heeft voortgebracht. De twee getuigen zullen bekleed zijn met zakken, om 

het volk Israël duidelijk te maken, dat er een periode van rouw moet komen.  

Openbaring 11:3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed te 

profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. 

Zoals gezegd worden ze beschreven als de twee olijfbomen en de twee kandelaren.  

Openbaring 11:4-5 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het 

aangezicht van de Here der aarde staan. En indien iemand hun schade wil 

toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien 

iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden.  

Het werk van de beide getuigen zal in de eerste plaats bestaan uit profeteren vanuit 

Jeruzalem en een oproep aan de bewoners van Israël doen om zich te bekeren. Profeteren 

is niet slechts de toekomst voorzeggen. Profeteren is het woord van God doorgeven. Een 

profeet is een boodschapper van God. De beide getuigen zullen spreken van de Here 

Jezus. Zij zullen heel bijzondere getuigen zijn. God laat hen herkenbare wonderen 

verrichten en geeft hen macht over de wateren en de aarde te slaan met plagen, zo vaak ze 

maar willen. Hun optreden is in 

oudtestamentische stijl, rechtend, oordelend en 

wrekend.  

Openbaring 11:6 Dezen hebben de macht de 

hemel te sluiten, zodat er geen regen valt 

gedurende de dagen van hun profeteren; en 

zijn hebben macht over de wateren, om die in 

bloed te veranderen en om de aarde te slaan 

met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. 

Hun prediking zal gelijk zijn aan de prediking 

van de Here Jezus: zij zullen spreken van het 

komende koninkrijk en van de Messias. Zij 

zullen vertellen dat Jezus de verworpen Messias 

is en dat Hij nu aanvaard moet worden. Zij zullen wonderen doen, net zoals de Here Jezus 

deed, net zoals Mozes deed en net zoals Elia deed. Zoals er bij de Here Jezus een zwaard 



uit Zijn mond komt om Zijn tegenstanders te oordelen, wat betekent, dat Hij een woord 

tegen hen zal spreken, zo komt er vuur uit de mond van de beide getuigen om hun 

tegenstanders te treffen. God heeft iets dergelijks ook eens tegen Jeremia gezegd Jeremia 

5:14 Daarom, zo zegt de HERE, de God der heerscharen, omdat gij dit woord 

spreekt: zie, Ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en dit volk tot hout en het 

zal hen verteren. Zo zullen de twee getuigen hun tegenstanders pijnigen. 

 

Soms lees je nog wel eens dat het optreden van de twee getuigen slechts symbolisch 

gezien moet worden. Maar dat is een misvatting, want het ondermijnt niet alleen de 

waarheid van Gods Woord, maar het maakt tevens het hele boek Openbaring tot een 

twijfelachtig document.  

Op de vraag wie de twee getuigen zijn, geeft de Bijbel zoals gezegd geen rechtstreeks 

antwoord want in het betreffende stuk in Openbaringen 11 worden hun namen niet 

genoemd. Op grond van het verhaal over de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor in 

Matthéüs 17:1-8 en Lucas 9:28-36 zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de 

twee getuigen Mozes en Elia moeten zijn, omdat zij als vertegenwoordigers van de wet en 

de profeten daar samen in heerlijkheid verschenen en met Jezus spraken. Mozes, de leider 

van de eerste exodus en Elia, de voorbode van de Messiaanse exodus, spraken op de berg 

der verheerlijking met Jezus over Zijn eigen exodus, die Hij in Jeruzalem zou volbrengen!  

Maar wat Mozes betreft is er een probleem want wanneer hij inderdaad tot de twee 

getuigen zou behoren, dan zou hij ten tweeden male moeten sterven.  

Openbaring: 11-7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het 

beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen 

en hen doden. In tegenstelling tot Elia is Mozes al gestorven zoals in Deuteronomium 

geschreven staat: Deuteronomium 34:5-6-7 Toen stierf Mozes, de knecht des Heren, 

aldaar in het land Moab, volgens des Heren woord. En hij begroef hem in een dal in 

het land Moab, tegenover Beth-Peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op de 

huidige dag. Mozes was honderd twintig jaar oud, toen hij stierf…..Twee keer sterven 

is echter in tegenspraak met de tekst uit Hebreeën. 

Hebreeën 9:27-28 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna 

het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler 

zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door 

hen, die Hem tot hun heil verwachten. Daarom lijkt het niet direct voor de hand liggend 

dat Mozes één van de twee getuigen zal zijn. Bijzonderheid is wel dat ondanks zijn hoge 

leeftijd van 120 jaar zijn oog niet was verduisterd en zijn kracht niet was geweken. 

Sommige onderzoekers geloven daarom dat Mozes niet op een normale manier gestorven 

is en daarom één van de getuigen zou kunnen zijn. Hoewel sommige rabbijnse bronnen 

vermelden dat Mozes niet is gestorven maar op een wolk naar de hemel is gevaren, vertelt 

de Bijbel toch iets anders. 

In ieder geval zullen de beide getuigen in de geest en in de kracht van Mozes en Elia 

komen en te midden van het Joodse volk getuigen van de Messias en het goede nieuws 

over Hem bekend maken.  

Elia was afkomstig uit de plaats Tisbé in Gilead, een landstreek wat tegenwoordig behoort 

tot Jordanië maar oorspronkelijk is toegewezen aan één van de stammen van Israël. Zijn 



naam, die zoveel betekent als "mijn God is Jahwé", wijst reeds op zijn onvoorwaardelijke 

trouw aan zijn God. In het boek "Jezus van Sirach" uit de apocriefen, wordt aan Elia de 

verzoenende taak gegeven ‘om het hart van de vader naar de zoon te keren’, maar ook om 

de stammen van Jakob te herenigen. In de Bijbel spelen de legendarische verhalen over 

Elia zich af gedurende het bewind van de Omridische dynastie van Israël. Volgens de 

Bijbel werd als gevolg van het huwelijk tussen Achab en Izébel de cultus van Baäl, de 

Fenicische god, in Israël geïntroduceerd. Dit was er oorzaak van, samen met de slachting 

die Izébel onder de Israëlitische profeten aanrichtte, dat God, Israël strafte met een 

ernstige droogte.  

De Bijbel maakt duidelijk dat er een krachtmeting plaatsvond op de berg Karmel in 

aanwezigheid van vele Israëlieten die kwamen zien of de God van Elia dan wel Baäl de 

machtigste god was. Na vele vruchteloze pogingen van de Baälpriesters hun god tot daden 

aan te sporen riep Elia zijn God aan. Voor de ogen van alle aanwezigen toonde de God 

van de Bijbel zijn superioriteit door met vuur uit de hemel alles te verteren. Op het laatst 

van zijn aanwezigheid op aarde ontving Elia bij de berg Horeb een boodschap van God dat 

zijn missie op aarde spoedig zou zijn afgelopen. De Bijbeltekst in 2 Koningen vertelt dat 

Elia zonder te sterven door God van de aarde is weggenomen. 

2 Koningen 2:11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een 

vurige wagen en vurige paarden, en die maakten scheiding tussen ons beiden. Alzo 

voer Elia in een storm ten hemel. 

De profeet Maleachi profeteert over Elia’s terugkomst tijdens de jaren van de Apocalyps. 

Maleachi zegt over zijn komst het volgende. 

Maleachi 4:5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de geduchte dag des Heren 

komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der 

kinderen tot hun vaderen, 

opdat Ik niet kome en het 

land treffen met de ban. 

De profeet Maleachi profeteert over 

Elia’s terugkomst tijdens de jaren van 
de Apocalyps. 

Velen geloven dat zoals 

Johannes de Doper in de 

Geest van Elia de weg had 

bereid voor de eerste komst 

van Jezus, zo zal Elia in 

hoogst eigen persoon op 

aarde komen en de weg 

bereiden voor de tweede 

komst van Jezus. Vandaag de 

dag wordt er tijdens de plechtigheden bij de Joodse paasviering de deur voor hem geopend 

om hem binnen te laten en wordt er in vrijwel elk Joods gezin waar ter wereld een plaats 

voor hem aan tafel gereserveerd en wordt er voor hem de traditionele beker wijn op tafel 

gezet.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_wijsheid_van_Jezus_Sirach


De beker van Elia is van oudsher een grote kelk. Volgens de traditie zal Elia uit deze beker 

drinken.  

Sinds mensenheugenis is het lezen van de profetie over Elia een belangrijk element in de 

viering van Pesach en daarom kijken de Joden elk jaar op de Seideravond uit naar zijn 

komst.  

Net zoals Elia, is ook Henoch zonder te sterven door God is opgenomen. Genesis 5:21-22-

23-24 Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Methusalah. En 

Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalah verwekt had, driehonderd jaar, en 

hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd 

vijfenzestig jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had 

hem opgenomen. 

De Bijbel meldt dat "Duizend jaren zullen zijn als één dag?" In het licht van deze wet is 

het daarom heel goed mogelijk dat mensen als Henoch en Elia, nog in leven zijn en straks 

terugkomen voor het vervullen van een nieuwe rol op aarde. Ook in Joodse bronnen 

worden Elia en Henoch samen genoemd. Eén van de eersten die suggereerde dat Henoch 

en Elia de twee getuigen zijn was de Latijns-christelijke schrijver Tertullianus (155-220 

n.Chr). Hij schreef dat Henoch en Elia naar de aarde zullen terugkeren om een belangrijke 

rol te vervullen in de eindtijd.  

Volgens de Bijbelse chronologie 

was Henoch de zoon van Jared en 

de vader van Methusalah. Zijn 

naam betekent zoveel als "De 

ingewijde, de inzicht hebbende en 

de kenner". De Bijbel spreekt in 

korte maar betekenisvolle 

bewoordingen over de Godsman 

Henoch. Een meer uitvoerige 

beschrijving over zijn leven en 

opname wordt in het Oude 

Testament niet gegeven. Wel vindt 

men die in één van de oude boeken 

waar de Bijbel in positieve zin naar 

verwijst, namelijk in het "Boek des Oprechten" als genoemd in Jozua 10:13 en in 2 Samuël 

1:18 en natuurlijk in het "Boek van Henoch". In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op 

Henochs leven en zijn lessen aan de mensen over de wegen des Heren. 

Hoofdstuk 1:8-9-10-11-12 En de Geest van God was op Henoch, en hij leerde al zijn 

mensen de wijsheid Gods en Zijn wegen, en de kinderen der mensen dienden de Heer 

al de dagen van Henoch, en zij kwamen om zijn wijsheid te horen. En al de koningen 

van de kinderen der mensen, allen kwamen met hun prinsen en rechters tot Henoch 

toen zij van zijn wijsheid hoorden, en zij bogen zich voor hem neer, en eisten van hem 

dat hij over hen regeerde, waarin Henoch toestemde. En zij vergaderden overal, 

honderd en dertig koningen en prinsen, en zij maakten Henoch koning over zich en 

allen waren onder zijn macht en gezag. En Henoch onderwees hun wijsheid, 

wetenschap en de wegen des Heren, en hij maakte vrede onder hen, en vrede was 

over de gehele aarde tijdens het leven van Henoch. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pesach
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sederavond
http://www.franklinterhorst.nl/Het%20boek%20van%20Henoch.htm


In een ander hoofdstuk wordt zijn opname beschreven welke een opmerkelijke 

overeenkomst vertoont met die van Elia. 

Hoofdstuk 1:36 ….. en op de zevende dag steeg Henoch in een wervelwind met vurige 

paarden en wagens ten hemel. 

In het apocriefe geschrift "De Openbaring van Petrus" staat dat toen de Here Jezus met 

Zijn discipelen op de Olijfberg was gezeten, Hem werd gevraagd naar de tekenen van 

Zijn komst en van de voleinding der wereld. Jezus gaf hierop als antwoord: 

"Hebt gij niet begrepen dat de vijgenboom het huis van Israël is?"Waarlijk Ik zeg 

u, wanneer zijn twijgen aan het einde uitspruiten, dan zullen valse christussen 

komen en de verwachting wekken met de woorden: "Ik ben de Christus, die eens op 

aarde is gekomen." Maar deze leugenaar is niet de Christus. En als zij hem 

verwerpen zal hij hen doden met het zwaard en er zullen vele martelaren zijn. Dan 

zullen de twijgen van de vijgenboom (Israël) uitspruiten maar velen zullen door zijn 

hand tot martelaar worden. Henoch en Elia zullen worden gezonden om hen te 

onderrichten, dat dit de verleider is. 

Welke gebeurtenissen er rondom deze beide getuigen zullen plaatsvinden, staat in 

Openbaring 11:1 t/m 3 En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: 

Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. Maar laat 

de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de 

heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden 

lang. En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, 

twaalfhonderd zestig dagen lang. 

Deze tekst laat zien dat er gedurende de twaalfhonderd zestig dagen van de grote 

verdrukking deze twee bijzondere getuigen als boodschappers van God in Israël actief 

zullen zijn. Dat is tweeënveertig maanden, ofwel 3½ jaar. Het werk van de beide getuigen 

zal in de eerste plaats bestaan uit profeteren. Bijna 80% van alle Bijbelse profetieën 

hebben betrekking op de eindtijd, maar niet één van de profeten heeft deze 

eindtijdprofetieën ooit in vervulling zien gaan. Zelfs Daniël, Jesaja, Jeremia en Ezechiël 

maakten de vervulling van hun eigen profetieën niet mee, "want deze dingen blijven 

verborgen en verzegeld tot in de eindtijd!” zo staat in Daniël 12:9. 

Pas in de eindtijd zal God door Zijn twee eindtijdprofeten de volle betekenis van deze 

profetieën openbaren, die eeuwenlang voor de mensheid verborgen zijn gebleven en zij 

zullen getuige zijn van de vervulling van alles wat door al Zijn profeten van weleer 

opgetekend werd. Deze twee getuigen zullen bekleed zijn met zakken, om het volk Israël 

duidelijk te maken, dat er een periode van rouw zal komen omdat dan de tijd van Zacharia 

12 zal zijn aangebroken, de tijd van Jeruzalems benauwdheid. Vandaar dat zij bekleed 

zullen zijn met zakken. Evenals de broers van Jozef zich uiteindelijk onder tranen voor 

hun eens verstoten broer neerbogen, zo zal het overblijfsel van Israël zijn lang verworpen 

Messias aanvaarden bij Zijn wederkomst, die door de twee getuigen zal worden 

aangekondigd. 

Op het moment dat de Antichrist zijn machtsbasis in Israël zal hebben en volgens 2 

Thessalonicenzen 2:4 in de herbouwde Tempel gaat zitten, dan bevinden de twee getuigen 

zich in Jeruzalem letterlijk in het hol van de leeuw. Het is dan ook niet zo vreemd dat daar 



ook tegenstanders zullen zijn die hen dusdanig zullen haten, dat zij hen zelfs zouden willen 

lynchen. God zal dat echter niet toelaten en aan Zijn twee getuigen bovennatuurlijke 

bescherming geven, want zij mogen geen letsel oplopen en niet sterven totdat hun taak 

vervuld is. 

Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid heeft God zoveel macht gegeven aan Zijn 

profeten dan aan de twee getuigen tijdens de grote verdrukking, en dan ook nog op zo’n 

wereldomvattende schaal. God zal hen onvoorstelbare rampen laten veroorzaken en zal 

hen macht geven om wereldwijd de wateren te vervuilen en de aarde met allerlei plagen te 

slaan! De plagen die God door middel van Mozes en Aäron over Egypte liet komen, waren 

kinderspel in vergelijking met datgene wat Hij door de beide getuigen zal doen! Zij zullen 

daarom veruit de meest ontzagwekkende profeten zijn, die de God van Israël ooit gebruikt 

heeft. Hun optreden zal oordelend, straffend en wrekend zijn, want God zal hun de macht 

geven om waar ter wereld dan ook verschrikkelijke verwoestingen teweeg te brengen zo 

vaak en zo hevig als zij dat nodig zullen achten. 

Wanneer zij hun getuigenis voleindigd hebben, zal het beest uit de afgrond, hun de oorlog 

aandoen en overwinnen en doden. 

Openbaring 11:8-9 En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad (Jeruzalem), die 

geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heer gekruisigd werd. 

En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een 

halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. 

Dit lijkt een demonische overwinning over hen te zijn. Hun ontzielde lichamen zullen niet 

begraven worden maar voor het oog van de hele wereld 3½ dag triomfantelijk 

tentoongesteld op straat blijven liggen. Dat is met de communicatiemiddelen van 

tegenwoordig niet zo moeilijk meer te begrijpen. Het is een teken van schande voor de 

beide getuigen. Satan en zijn trawanten zullen menen de strijd tegen God en Zijn Gezalfde 

gewonnen te hebben. Het lijkt alsof de plannen die God met de wereld voorbestemd had, 

op niets zijn uitgelopen. De mensen zullen er een groot feest van maken met geschenken 

en al.  

Openbaring 11:10 En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en 

zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde 

wonen, gepijnigd hadden.” 

Maar terwijl iedereen denkt dat ze echt dood zijn, voert God een levensgeest in hen. 

Ongeveer net zo lang als de Here Jezus dood was zullen ook zij dood zijn. En zoals de 

Here Jezus uit de dood opstond, zo zullen ook zij uit de dood opstaan.  

Openbaring 11:11-12 En na (die) drie en een halve dag voer een levensgeest uit God 

in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen) die hen 

aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt 

hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden 

aanschouwden hen. 

Zoals er bij de opstanding van de Here Jezus een aardbeving was, zo zal dit ook bij hen het 

geval zijn. En zoals de Here Jezus in een wolk naar de hemel ging, zo zullen ook zij in een 

wolk naar de hemel gaan.  



 

En zij klommen naar de hemel op in een 

wolk… 

Het gevolg van de genoemde 

aardbeving is, dat een 10
e
 deel van 

de stad Jeruzalem zal instorten en 

dat daarbij 7000 mensen zullen 

omkomen. De bewoners van 

Israël zullen aanvankelijk niet 

echt onder de indruk zijn van het 

optreden van de beide getuigen 

maar pas tot inkeer komen als ze 

de opstanding uit de dood zullen 

zien. Dit zal in hun ogen zo’n 

enorm wonder zijn, dat ze daarin de hand van God zullen zien en de Here Jezus 

aanvaarden als hun Messias. De grote zegen voor het volk van Israël zal komen, als zij de 

verworpen Messias zullen aanvaarden als de van God gezonden Messias. 

Dan zal blijken, dat niet de antichrist de overwinnaar zal zijn, maar dat Jezus de grote 

Overwinnaar is. Daarom staan allen aan de goede kant die de kant van de Here Jezus 

gekozen hebben. Met Hem zijn allen die in Hem geloven mede overwinnaars. De twee 

getuigen waren getuigen van God en van de Here Jezus. Zij waren getuigen met hun 

woorden en daden. Zij waren getuigen in hun dood en opstanding. En zij waren getuigen 

in hun hemelvaart.  

 

 
Bovenstaande met volledige toestemming van Frenkin ter Horst 

Onderstaand een bewerking van L. Reisema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


